
                     Nyhetsbrev nr 13 
                                         F r i v i l l i g s a m o r d n a r e n  v i d   

       Enskede-Årsta-Vantör BRÅ  och Farsta BRÅ 
 Den  26 augusti  2008    Börje Alpsten mobil 070 743 00 05  e-post borje@alpsten.com 
____________________________________________________________________________________________ 
Nya närpolischefer i Farsta och Globen  
Närpolischefen Jonny Petersson har blivit närpolischef i Skärholmen.  
Närpolischef  i Farsta är nu Marie Borgh.  

Närpolischefen Palle Nilsson, Globen närpolisområde, har numera en befattning 
vid länspolismästarens kansli. Ny närpolischef är Peter Nylind. I ett senare 
infoblad kommer jag att ta in ett foto av honom. 

Kerry är åter i tjänst 
Vår kontaktpolis Kerry är åter från semester.   

Du når honom måndag – fredag mellan kl. 10.00 – 14.00 på mobil 0762 403 401 med 
röstbrevlåda och på han e-post kerrycop@hotmail.com Han nås också på tel. 401 21 01 

Han är beredd att svara på frågor från oss frivilliga brottsförebyggare som bor i områdena 
för de båda lokala brottsförebyggande råden. Men inte bara oss utan även andra boende i 
dessa områden som är intresserade av brottsförebyggande aktiviteter. 

Grannstöd  
En grupp av grannstödjare består av två – 
högst fyra personer. De gör pass när de 
har tillfälle.  Passen är i regel mellan kl. 
09.00 och 12.00 eller mellan kl. 12.00 – 
15.00.   

Gruppen rapporterar till polis, kommunala 
organ och företag sånt de ser som inte hör hemma i ett tryggt 
lokalsamhälle. Stulna bilar, skrotbilar, klotter m.m. 

De förflyttar sig från en stadsdel eller ett mindre område till ett annat med en miljövänlig bil som försäk-
ringsbolaget Folksam håller med. Andra sponsorer betalar mobil, garage, bensin, m.m. Gruppen bestämmer 
själv var i områdena för de båda brottsförebyggande råden de vill arbeta i under sitt pass. 

Träff med Kerry, grannstödjare  och intresserade av grann-
stöd – boende i områdena för de båda lokala råden  
Träffen är den 9 september kl 12.00 – 14.00  

Fritidslokalen till vänster om entrén till det höga huset vid Farstavägen 89  

Kerry medverkar. På programmet står aktuella frågor för grannstödjarna inför höstens 
verksamhet. 

Vill Du veta mer om grannstöd eller pröva på i något pass är Du välkommen. Men hör av 
Dig till mig senast den 6 september. Min e-postadress och mitt mobilnr finns i vinjetten.  Vi bjuder på kaffe 
med dopp.  

Brottskartor 
De senaste dagarna har jag e-postat brottskartor till dem som förekommer i e-postkedjorna. Det är två kartor 
med sammanställningar för tillgrepps- och skadegörelsebrott och för våldsbrott. En uppsättning för var och 
en av de båda lbrottsförebyggande råden. Har Du inte fått kartorna, hör av Dig. 

Nyhetsbrev är gratis. Beställ via e-postadressen  i vinjetten                        


